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فهنا  ،لوبيان االهتمام باملعمو  االختصارالعامل هو  ذفن حوالفائدة مِ  )ذكرا(لفعل حمذوف تقديره  مفعولٌ 
وإبراهيم عليه الصالة والسالم كلنا يعرف أنه  ،به أوال  أَ بدَ يُ لِ  إبراهيموهو  لباملعمو  واهتمام ااختصارً  )اذكر(ت فَ ذِ حُ 

يسى اختلفوا وعِ  وحنُ مث  موسىمث  إبراهيم ُمث  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ي اهللاُ ل صَ  دٌ م ؟ حمَُ نم مَ ن الرسل وأوهلُ  أويل العزم مِ ثاِين 
 كُ هما أفضل واألوىل أن يقال لِ أي زِ ما مَ هُ نْـ مِ  ل ايفهذا مُ  موسىمث  إبراهيمالثالثة حممد مث  ة أم وقد  ،يبليه الرتتِ عَ  قٌ فَ تـ

اهللا ابتاله  ا يف الدعوة إىل اهللا فإن أم  ،حمبوب إليه ز ة إىل اهللا والثاين يف أعَ مها يف الدعو ه اهللا تعاىل بأمرين أحدُ ابتَال 
وأما األمر  ،إبراهيمعلى  ا وسالًماكوين بردً   :ن النار وقال للناراه اهللا مِ ة أْجنَ يجَ تِ وه والن قُ رِ حْ يُ ه لِ ط عليه قومَ ل بأن سَ 

 معه السعي وهو وحيدُ  بلغَ  ه حنياألشياء إليه وهو ابنُ  الثاين فهو يف أعز على القول  إمساعيلأوالده وهو  لُ ه وأو
ذا األمر والقصة لم هلِ سْ تَ واسْ  ...م ووافق لَ سْ ه هو واستَ حبََ ه بأن يذْ أمرَ  هه بذحبِ الصحيح ابتاله اهللا تعاىل بأن أمرَ 

َناُه َأْن يَا (( :همنه حني قال لَ  سبحانه وتعاىلاه اهللا معروفة وأجنَ  ْقَت الرْؤيَا ِإنا َكَذِلَك  *ِإبـَْراِهيُم  َونَاَديـْ َقْد َصد
بسبب هذا  اختذه اهللا خليًال  ي خليًال ومسُ  ]106: الصافات[ )) ِإن َهَذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمِبينُ  *َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن 

 مَ األمر حيث قد  ةِ على حمب  ويقِصُد العكس [كذا شيء إليه اهللا تعاىل أحب[  نا مِ هْ وقد نبـ بعض  ن قبل على أن
 ون النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه حبيبُ فُ ال يف الواقع يصِ الناس اجله  خليل اهللا وهذا خطأ فإن  إبراهيم اهللا وأن

حبيب وإبراهيم خليل قد  احممدً  والذي يقول إن  ،ذلك عنه كما ثبتَ ا  اهللا أيضً  صلى اهللا عليه وسلم خليلُ  احممدً 
 صَ تنق  ن درجة اخلُ درجة احملبة أدىن مِ  النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن هذه ظرف وهي  )إذْ ( )) قَاَل ِلَقْوِمهِ إذ  (( ةل

؟ القوم هم اجلماعة الذين َمن القوم ))لقومه  (( :وقوله ،لقومه ه قائًال كونِ   يف موضع نصب على احلال أي حالَ 
اإلنسان بنسب فهم قومه أو دف بأن يكون  ن ينتسب إليهمَ  كل   ،فينتسب إليهم اإلنسان بنسب أو هدَ 

ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللَه  ((ن ينتسب إليهم قرابة ه هنا مَ ا، واملراد بقومقومً  اهم واحدة يسمى أيضً دعواهم واحدة وطريقُ 
د َعب مُ  م طريقٌ ومنه قوهلُ  ،لّ ن الذ مِ ة وذَ أصل العبادة مأخُ  ))اعبدوا اهللا  (( " وا عقابهخافُ  : "قال املؤلف )) َواتـُقوهُ 
ها شيخ وقد حد  ،اب نواهيهنَ أوامره واجتِ  التذلل هللا عز وجل بفعلِ  االعبد يذل ملعبوده فالعبادة إذً  ل ألن ل ذَ أي مُ 

 وهذا حد ن األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة "اه مِ ع لكل ما حيبه اهللا ويرضَ ا " اسم جامِ بأ  ابن تيميةاإلسالم 
سبحانه ل اإلنسان هللا ل اها يف اللغة أن يتذَ ألن هذا مقتضَ  لّ ا أصلها فإا الذ ان العبادة أم يدَ ار مَ بَ هلا يف الواقع باعتِ 

  :العبادة تنقسم إىل قسمني  ن ، واعلم أللنواهي الألوامر وتركً  ِفْعًال ه تِ بطاعَ  وتعاىل
ِإْن ُكل َمْن ِفي السَمَواِت َواَألْرِض ِإال  (( :أحد كما يف قوله تعاىل ل كُ ة لِ ام الكوين وهذه عَ  رِ اخلضوع لألمْ  :أوًال 

ر كلهم يأتون اهللا وفاجِ  رّ ن مؤمن وكافر وبَـ ن يف السماوات واألرض مِ مَ  ل كُ    ]93: [مرمي))آِتي الرْحَمِن َعْبًدا 
ِإن ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم  ((ن ذلك قوله تعاىل وهل مِ  ،))ِإال آِتي الرْحَمِن َعْبًدا   (( تعاىل يف هذا الوصف



 - 2  -

  ؟ ))اْلَغاِويَن  اتـبَـَعَك ِمنَ  ُسْلطَاٌن ِإال َمنِ 
  : إن قلنا إن االستثناء متصل فهو منه، وإن قلنا منقطع فليس منه.الطالب
وع لألمر الكوين وهذه ال ة وهي اخلضُ م نا أن العبودية تنقسم إىل قسمني عاذكرْ  ة؟مجاعيا  ؟ فامهنيصح :الشيخ

قدر يرفع املرض أو املوت ؟ هل أحد يخاضع ألمر اهللا الكوين أليس كذلكالناس كل اخللق  لُ  منها أحد كُ َىن ثْـ تَ سْ يُ 
ن هذا هل مِ  ،))ِإْن ُكل َمْن ِفي السَمَواِت َواَألْرِض ِإال آِتي الرْحَمِن َعْبًدا  (( :مثاله قوله تعاىل ،؟ العن نفسه
اْلَغاِويَن  اتـبَـَعَك ِمنَ  ِإن ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإال َمنِ  (( ب إبليساطِ خيَُ  )) ِإن ِعَباِدي (( :قوله تعاىل

املراد ف اوإن جعلناه منقطعً  ،العامة :املراد بالعبودية فمتصًال  نا االستثناءَ إن جعلْ  :اجلواب كما قال حممد يقول ))
  اخلاصة. :بالعبودية

َوِعَباُد الرْحَمِن الِذيَن  (( :ل ألمر اهللا الشرعي ومنها قوله تعاىلالتذل  لشرعيهي التذلل لألمر ا :العبودية اخلاصة
ل هنا يف اآلية الكرمية قا ،؟ باألمر الشرعيهؤالء تذللوا بأي شيء ]63: [الفرقان)) يَْمُشوَن َعَلى اَألْرِض َهْونًا

  ؟أي األمرين يريد ))اعبدوا اهللا  (( :إبراهيم
  : الشرعي.الطالب
والعطف كما قيل  ))اعبدوا اهللا  (( :على قوله عطفٌ  ))واتقوه  (( :وقوله ،د هللا بالعبادة الشرعيةالتعب  :الشيخ
ه هذه من عذابه بطاعتِ  اذ وقايةٍ والتقوى اخت ،بالطاعة سبحانه وتعاىلل ل ة التذُ العبادَ  وحنن ذكرنا أن  ،ي املغايرةيقتضِ 

عطف التقوى على  ين يكونُ فسري على هذين الت ،هاهللا بطاعتِ  ي اإلنسان عذابَ قِ ت ن الوقاية فيَ أصلها مِ  ،التقوى
الشيء على  فَ طَ عْ أن يُـ  يعين تأىب ذلك بالغة القرآن تأىب أن  روفه واملععلى نفسِ  الشيءِ  ن باب عطفِ ة مِ العبادَ 
فامهني معي  ؟ا للمغايرةمقتضيً  فما هو الفرق الذي يكون به العطفُ  ،نعم ،ن باب التكرارك مِ ذل ألن  ؛نفسه
 اطاعته صار معنامها واحدً بوالعبادة التذلل هللا تعاىل  ،طاعتهبن عذاب اهللا مِ  وقايةٍ  قلنا التقوى اختاذُ إذا يعين  هذا؟

ن مِ  اجلواب على هذا هذا :نقول ؟ر معىن التقوىايِ غَ  يُـ مبعًىن ر العبادة س فَ ة فكيف ميكن أن نُـ رَ ي املغايَـ يقتضِ  والعطفُ 
 يَ قِ ت يعين أن تَـ  ،النواهي راد بالعبادة هنا يف هذه اآلية بالعبادة فعل األوامر وبالتقوى تركُ ا أن يُ إم  :وجهنيأحد 

مل معىن األخرى ه إذا كانت الكلمتان كل واحدة منهما تشوهذا الوجه أعين أن  ،الطاعات املعاصي وأن تفعلَ 
ري واملسكني مها شيء واحد عند االنفراد وخيتلفان ها عند االجتماع هذا له أمثلة كثرية مثل الفقرُ ايِ غَ نفراد وتُـ عند اال

ادة والتقوى مها هنا نقول العب ،عند االجتماع انِ نفراد وشيئَ لِربّ والتقوى مها شيٌء واحد عند اال، اعند االجتماع
اجتناب النواهي هذه بوالتقوى  ،؟ بفعل األوامرجتماع تـَُفسُر العبادة بإيشد وعند االنفراشيء واحد عند اال

ه  ألن راد ا اتقاء العمل املعني ُـ والتذلل والتقوى امل االلتزامق بالعبادة مطلَ  رادُ أن يُ  :أو نقول الوجه الثاين ،واحدة
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؟ ونه يف كل شيءقُ سلمني اآلن يعبدون اهللا لكن هل يتـ كثري من امل  ،ن قام مبطلق العبادة يقوم بالتقوىليس كل مَ 
شيء حبيث يرتك  ي اهللا عز وجل يف كل قِ وم لكن هل الصائم يت هذا الصوم عندنا اآلن نصُ يفعلون أشيا كثرية، 
وعلى هذا فنقول املراد  ،صائم هكذا ليس كل  :؟ اجلوابتم واحملرم وقول الزور والعمل بهالكذب والغيبة والش

ن جنس املعاصي ويف كل جنس مِ أي اإلنسان ربه يف كل فرد وبالتقوى أن يتقِ  ،والتذلل االلتزامبالعبادة مطلق 
 لواللفظ لكان أوىل  طابقاملؤلف فسر اآلية فيما ي ولو أن  " خافوا عقابه"  :يقول املؤلف ))واتقوه  (( ،وأفرادها

ٌر َلُكمْ َذِلُكْم خَ  (( ،لكان أوىل )) هُ اتقوا عقابَ  ((قال   ))ذلكم  (( :قال " ن عبادة األصناممما أنتم عليه مِ  )) يـْ
  املشار إليه العبادة والتقوى 

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن  (( :قوله   ]16: [العنكبوت))َوِإبـَْراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللَه َواتـُقوُه َذِلُكْم َخيـْ
  .ركِ قومه مبا ذُ  حيث أمرَ  إبراهيملة منها فضي ادُ ستفَ يُ 

 مفعوًال  إبراهيما نَ رْ م ألنه قد ن شأِ مِ  عُ فَ مبا يرْ  سبحانه وتعاىلالدعاة إىل اهللا  رُ كْ ي ذِ غِ بَ أنه ينْ  اويستفاد منها أيضً 
  .إبراهيمذكر ه احمذوف تقديرُ  فعلٍ لِ 

  .األصل يف األمر الوجوب ألن  )) واتقوه اعبدوا اهللا (( :ن قولهن فوائد اآلية وجوب عبادة اهللا وتقواه مِ ومِ 
  .))ذلكم خير لكم  (( :واه لقولهاهللا وتقْ  ةُ عبادَ  لعبدخري ما حيصل عليه ا أن  اآلية ن فوائدومِ 
؟ ِمن أين تؤخذ !غامنِ أين يا  نذ مِ خَ ؤْ  أهل العلم تُـ ال ل هذه األشياء إقِ عْ ه ال يَـ ن فوائد اآلية أن مِ  ان فوائدها أيضً ومِ 
  ؟ن كل اآليةمِ  ...العلم  ة يف العبادة والتقوى إال أهلُ ي ما يعقل اخلريِ  نهأ

  : إن كنتم تعلمونالطالب
  .))إن كنتم تعلمون  (( :من قوله :الشيخ

وَن ِمْن ُدوِن اللِه ال ِإنَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َأْوثَانًا َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا ِإن الِذيَن تـَْعُبدُ  (( :سبحانه وتعاىلمث قال 
ن فوائد مِ  ]17: [العنكبوت))يَْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزًقا فَابـْتَـُغوا ِعْنَد اللِه الرْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعوَن 

 ال ينفع وال يأيت بالرزق نٌ وثَ فإنه ن دون اهللا مِ  دُ بَ عْ كل ما يُـ  هذه اآلية أن.  
  .)) َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا (( :ب كقولهتسمية هذه األوثان باآلهلة كذِ  ئدها أن ن فواومِ 
ِإن الِذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه ال َيْمِلُكوَن  (( :قولهه من تَ ل عِ  رَ أن يذكُ  ار حكمً كَ ه ينبغي ملن ذَ ن فوائدها أن ومِ 

  .)) َلُكْم ِرْزًقا
استدل  ... !؟حممد إمساِعيل اْحملُسوس على املعقول ِمن أين تؤخذل بَال دْ تِ بغي االسْ ه ينن فوائدها أن ومنها مِ 

  باحملسوس على املعقول َمن يعرف؟
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  ).ال ميلكون هلم رزقا(: الطالب
تدالل ه االسهذا دليل حمسوس ووجْ  )) ال َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزًقا ِإن الِذيَن تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللهِ  (( :الشيخ

 قِ عن كونه يُ  ًال ال يتصوره اإلنسان فضْ قد ه أحد لكن املعقول رُ كِ نْ احملسوس ما يُـ  باحملسوس على املعقول أن به  ر
  .ة وإقامة احلجة واإللزامج ن طرق املناظرة واحلُ اإلنسان بالشيء احملسوس على املعقول هذه مِ  فإلزامُ 

 اج؟ ِمن أين تـُْؤخذ ين ياأ نإليه هو اهللا عز وجل مِ  أَ جَ لْ ب أن يُـ الذي جيِ  ومن فوائد اآلية أنفَابـْتَـُغوا ِعْنَد  ((؟ َحج
  .)) اللِه الرْزقَ 

اعبدوا  (( :أو نقول ... ه، سبب وجوده وسبب بقائِ فيها سَبُب الرزق وسبب بَقاِء الرزق رَ كِ ه ذُ ن فوائد اآلية أن ومِ 
  .هذا سبب البقاء )) َواْشُكُروا َلهُ  ((سبب الرزق  هذا ))اهللا 

  ؟هشكر النعمة لقولِ  اآلية وجوبُ ن فوائد ومنها مِ 
  : (واشكروا له).الطالب
الفعل متعدي وال  )) َواْشُكُروا َلهُ  ((قل يا عصام! الزم؟ ي وال د هنا الفعل متعَ طيب  )) َواْشُكُروا َلهُ  (( :الشيخ

  ؟ متعديمية يف اآلية هنا، الزم وال هنا يف اآلية الكر  ؟؟ متعديالزم
  .تعديمُ  :الطالب
  ؟أين املفعولمتعدي؟  :الشيخ

  ..... : الطالب
  ؟يعرف اجلواب منطيب  :الشيخ

   ... اهللا اشكروا :الطالب
تكون الزمة  )شكر( ا الزمة فإن القول بأ أما على  ةمتعدي ابأهذا على القول  لصني لهخمُْ  نعمته: اشكروا الشيخ

  .نعم ويكون املفعول هي اهلاء وليس احملذوف ،له تُ كرْ ومتعدية تقول ش تُ تقول شكرْ 
  ؟أخ يا ناخذه ينأ نن فوائد اآلية إثبات البعث مِ ومِ 

  ))إليه ترجعون  (( :الطالب
  .بعثال إثباتُ  ،القيامة وهذا يكون يومَ  ))إليه ترجعون  (( :الشيخ

ن هذا الفائدة مِ  ألن  ))إليه ترجعون  (( :هن قول؟ مِ اهللا يا عبدَ  من أين ناخذه اجلزاء على األعمال ومنها إثباتُ 
   ن جزاء مِ  فيه د ن ليس جمرد بعث بدون جزاء بل البُ وْ بعثون وجيازَ أم سيُ باإلخبار 

ْبِلُكْم َوَما َعَلى الرُسوِل ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبيُن  (( :مث قال تعاىل  بُوا فـََقْد َكذَب أَُمٌم ِمْن قـَ عنكبوت[ال))َوِإْن ُتَكذ 
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 فـََقْد َكذَب أَُمٌم ِمْن قـَْبِلُكمْ  (( :كذبني للرسول صلى اهللا عليه وسلم لقولهُـ امل يدُ ن هذه اآلية حتدِ مِ  ادُ فَ تَـ سْ يُ  ]18:
  .ني للرسول عليه الصالة والسالمبِ ذ هلؤالء املكَ  يدٌ ى هلم فعلى هذا يكون يف ذلك دِ وا ما جرَ مُ وقد علِ  ))

الوجوب قال اهللا  تفيدُ  )على( )) َوَما َعَلى الرُسولِ  (( :هعليهم اإلبالغ لقولِ  بُ ل جيِ سُ الر  أن  اومن فوائدها أيضً 
إذا قيل على فالن كذا ت(على) ف ،يعين واجب ]97: [آل عمران)) َوِللِه َعَلى الناِس ِحج اْلبَـْيتِ  (( :تعاىل

  .؟ على الرسلاإلبالغ على َمناد ِمن اآلية وجوب يستف اإذً ف ؛وكذا فإا تفيد الوجوب
ا اهلداية فإىل اهللا عز وجل ما عليهم إال البالغ أم  ،نعم أو ال؟ ب عليهم هداية اخللقال جيِ  ن فوائدها أنهومِ 

َنا اْلِحَساُب  ((وكذلك احلساب على اهللا عز وجل    .]40: [الرعد))فَِإنَما َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليـْ
  ؟أين تؤخذ ِمنالغ على أهل العلم بن فوائدها وجوب اإلومِ 

  : وما على الرُسول إال البالغالطالب
  .على الرسل بُ ب عليهم اإلبالغ كما جيِ األنبياء فيجِ  ةُ والعلماء ورثَ  :الشيخ

 ضَ تَ القرآن مُ  ومنها أن يدِ األحكام العقِ  جلميعِ  نٌ م ي ولهلق هنِ يَ ه وأبْـ وجْ  لِ ى بذلك على أكمَ ه أتَ ة والعملية وأن: ))  ِإال
والنيب عليه الصالة والسالم  ،لكل ما أرسل به املبني ه رسول فعليه البالغن ما أرسل به ألَ  ل كُ لِ  ))اْلَبالُغ اْلُمِبيُن 

ذه اآلية  ل دِ ن هذه اآلية نستَ ول مِ قُ وعلى هذا فنَـ  ُمْسَتِقيَمة،د صحيحة سليمة وبأعمال قومية وبأقوال أرسل بعقائِ 
 مجيع الشريعة بَـ  على أن كَ ة مُ نَ يـ رُ ة فنَـ حَ ة واضِ لَ م كل أهل البدع نرُ   به على مجيع أهل البدع د د  أهل  بذلك عليهم ألن

الذين ينكرون حقيقة استواء اهللا  مثًال  ،غ البالغ املبنيل  يكون النيب عليه الصالة والسالم بَـ م أال قوهلُ  مُ زِ البدع يستلْ 
م هذه اآلية لو كان املراد باالستواء هُ بُـ ذ كَ هؤالء تُ  .ستواء االستيالء على العرشمعىن اال :على عرشه يقولون

ع آيات ما جاء وال آية ؟ سبْ حدة، وكم آيات االستواء يف القرآناالستيالء لكان يأيت هذا املعىن ولو يف آية وا
كذلك بقية و م هذه اآلية واضح؟ بكُ ذ كَ أنتم كاذبون تُ  :فنقول ،استوىل على العرش :واحدة يقول اهللا فيها

إن اهللا استوى لذين يقولون: نعم التمثيل ا حىت أهلُ  اأيضً  أهل التعطيل أو أهل التمثيلِ  الشبهات اليت حيَتج ا
ك وما أشبه ذلك ُملْ ـك على عرش اللِ َـ وق كاستواء امللُ املخلوق على املخْ  ه كاستواءِ ة لكن استوائَ على عرشه حقيقَ 

غ البالغ املبني الرسول بل  ألن  ))َوَما َعَلى الرُسوِل ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبيُن  (( :تعاىل ا يكذم قولهأيضً "نقول هؤالء 
د وقائع اآلن تقع وجَ يُ  :نعم لو قال قائل ،]11: [الشورى)) لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ  (( :ه قوله تعاىلبيانِ  وقد أتانا من

ت وتقع وقائع وقعَ  ىجيرِ أليس  أو ال؟ ؟وال يف السنة فما هو اجلواب على هذه اآلية ا يف القرآنما نرى هلا ذكرً 
القرآن يأيت بكل  الزم أن ب موبيان اجلنس يعين بة نَ يـ بَـ نعم نقول هي مُ  ....هلا ذكٌر يف الكتاب وال يف السنة؟  ليس

 يف القرآن كل  ذكرَ  سبحانه وتعاىللو أن اهللا  ظنكمر ما أفراد القضايا ما هلا حصْ  د أو السنة تأيت بكل فرد ألن فرْ 
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أفراد هذه  نا نقول هذه األفرادلكن  ،حصر هلا ؟ جملدات ماقيامة كم يكون القرآن من جملدقضية تأيت إىل يوم ال
ا مسكوت ا أ ا أن تكون بالقياس وإم َمر يعين إم ها كما قال األخ عُ دِ ها وقواعِ لِ بأجناسها وعلَ  املسائل موجودةٌ 

نا املهم أن  ) وٌ فْ عنه فهو عَ  تَ ما سكَ  ( :ان بيان كما قال النيب عليه الصالة والسالميَ عنها والسكوت يف مقام البَـ 
؟ باعتبارها بارها فرًدا وال باعتبارها ِجنًسايف القرآن أو السنة باعت ها موجودٌ كمُ تقع إال وحُ  ةٍ ي ضِ ن قَ ول ما مِ نقُ 
لكن اخللل  ،ا بقاعدة عامة أو بقياس صحيح أو ما أشبه ذلكضية موجود يف القرآن إم نس هذه القفجِ  انسً جِ 

ن اإلنسان، ؟ مِ سان ما عنده علم واخللل هنا من أينيف العلم يكون اإلن ةٍ ل ا قِ إم  :ن أمورمِ  ن واحدٍ والنقص يأيت مِ 
د أحاديث تأيت على وجَ ط ا اإلنسان يُ القرآن حييط به اإلنسان لكن السنة ما ميكن حيي ،إنسان ما أحاط بالسنة

  .ور به يف ذهنهت تدُ اإلنسان ما كانَ 
 لْ يف الفهم يكون اإلنسان عنده عِ  ورٍ ا بقصُ وإم مثل بعض الناس اللي  اأيضً  ينومر وال يكون ه قاصِ مَ هْ فَـ  م لكن
ن م مِ الفهم أكثر وأعظَ اختالف الناس يف  والحظوا أن  ،ور يف الفهم نعمصُ ون يف الدرس يكون عنده قُ ينامُ 

 مسألة أو وآخر ما يستنبط إال  ،واحد عدة مسائل ن دليلٍ مِ يستنِبط د بعض الناس وجَ يُ  ،هم يف العلماختالفِ 
  .مسألتني

والعياذ - احلق  يدُ رِ د حبيث ال يُ صْ قَ  وءُ ن القرآن والسنة أن يكون عند اإلنسان سُ ن أسباب عدم معرفة احلق مِ مِ  اثالثً 
ه ال عرفة احلق ألن املبينه وبني الوصول إىل الصواب و  الُ هذا والعياذ باهللا حيَُ  قوله فإن  يد إال أن ينتصرَ ما ير  -باهللا

ال بني اإلنسان وبني ب أن حيَُ وجِ ة تُ مَ لْ وظُ  ل سبب الرابع املعاصي فإن املعاصي ذُ ال ،هذه أسباب ثالثة ،يريده
نسيان املوجود نعم كما  بُ وجِ املعاصي تُ  بل إن  ،اهللا عليه وسلم ن كتاب اهللا وسنة رسوله صلىالوصول إىل احلق مِ 

فَِبَما نـَْقِضِهْم ِميثَاقـَُهْم َلَعناُهْم َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم قَاِسَيًة ُيَحرُفوَن اْلَكِلَم َعْن  (( :ود احملفوظ قال اهللا تعاىلجُ وُ  عُ متنَ 
الوصول  ول بني اإلنسان وبنيلها حتُ هذه أسباب أربعة كُ  اإذً  ]13: [املائدة)) بِهِ َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظا ِمما ذُكُروا 

جبميع القضايا إىل  أا حميطةٌ  ا الشك الكتاب والسنة فإ  ا نفسُ أم  ،إىل معرفة حكم اهللا الذي يف الكتاب والسنة
 إن  " ِمن أعجب ما يكون:أهل العلم وهو  نن قال مِ مَ  وأما قولُ  ،لكتاب إىل يوم القيامةيوم القيامة يعين هذا ا

حىت إن بعضهم يزعم إنه ما يف القرآن والسنة إال حنو  " الكتاب والسنة ليس فيها إال حكم القليل من القضايا
َيانًا ِلُكل نـَزَ أوَ  (( :عظيم وهلذا قال اهللا تعاىل يف القرآن هذا خطأٌ  ر القضايا "شْ عُ    .)) َشْيءٍ  ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
املبني  ]18: [العنكبوت))ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبيُن  (( :ن قوله؟ مِ ن أن تؤخذاخللق مِ  حُ الرسل أفصَ  أن  ن فوائد اآليةمِ 

   ؟إىل هذا ؟ن انتهىأظُ  .رهِ ظْ ا مبعىن مُ ر والصواب أ هِ ظْ  أو مبعىن مُ ني املبني مبعىن بَـ  قلنا إن  سواءٌ 
ان الرؤية تَ ي عِ بْ ا فهما قراءتان سَ وْ رَ يعين يروا والثانية تَـ " بالياء  وارُ ينظُ  بالياء والتاء )) َأَوَلْم يـََرْوا (( :مث قال اهللا تعاىل
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 ،ة مبعىن أومل يعلمواي علمِ  يقلبية أ وحيتمل أن تكون رؤيةً  (أومل يروا)، رؤية عني هنا فسرها املؤلف مبعىن النظر فهي
 يُِعيُدهُ  (( اآليةن سياق هما أوىل مِ وننظر أي ُه اْلَخْلَق ثُمبضَ  يقول: " هو )) ئُ دِ بْ يُـ  (( )) َكْيَف يـُْبِدُئ الل أوله  م

ة سبعية وقراءة شاذة اآلن فيها قراءَ  ))يبدئ  ((عندنا  " هم ابتداءً قُ مبعًىن أي خيلُ  )أبدأ(و )أَ دَ بَ (ن ه مِ بفتحِ  ئَ رِ وقُ 
 (( لهأو  بفتحِ  :القراءة الشاذة يقول ،ياعِ بَ أ رُ دَ بْ أَ  )) ئُ دِ بْ يُـ  (( ني مِ ضِ ؟ املامن أين ))يبدئ  ((القراءة السبعية 

فهي  ئَ رِ اصطالح املؤلف رمحه اهللا أنه إذا قال قُ  ألن  ؟هذه القراءة الشاذة كيف عرفنا أن   )بدأ(ن ؟ مِ منني )) أُ دَ بْ يَـ 
  ؟ةوشَ ه شُ ش يعين لَ و شَ ؟ مُ ب أو ُمَشوشك َر مُ  ) " هذا اللّف والنْشرأبدأ(و )بدأ(ن مِ  :املؤلف يقول ،شاذة

  : نعم.الطالب
 )أبدأ(و )،يبدأ( هة هذ؟ الشاذ آلن "ِمن َبَدأَ" هذا على أي القراَءِتنيشوف ا ؟بك َر ش يعين غري مُ و شَ أو مُ  :الشيخ

هم اإلنسان أن هذا فْ ه قد ال يَـ ألن  هذا ه ما فعلتَ يْ املؤلف لَ  ة أن يقَ واحلقِ  )) ئُ دِ بْ يُـ  ((على القراءة السبعية اليت هي 
ن أوضح الك )بدأ(و )أبدأ(ن لو قال املؤلف مِ  ،إليه املشوش وال داعيَ والنشر ن باب اللف ن باب الرتكيب مِ مِ 

هم ابتداًء معنامها واحد أي خيلقُ  )أبدأ(و )أدَ بَ (؟ يعىن مبعًىن واحد يعين " إيش معناهمبعىنً " :وقوله ،سان الطالبنلإل
  فعولاملق هنا مصدر مبعىن اسم اخللْ  ))الخلق  ئُ كيف يبدِ   (( :هوقولُ  ،ابتداءً  سبحانه وتعاىل كيف خيلقهم يعين

َوِإْن  (( :ومنه قوله تعاىل ،يف اللغة العربية ار يأيت مبعىن اسم املفعول كثريً واملصدَ  ،هيدُ عِ ه مث يُ ئُ وق كيف يبدَ أي املخلُ 
ن عمل مَ  ( :وقوله صلى اهللا عليه وسلم ،ولمُ يف البطن مبعىن حمْ  اللي لمْ احلَ  ]6: [الطالق))ُكن ُأوالِت َحْمٍل 

َهَذا َخْلُق  (( :ها قوله تعاىلومثلُ  ،ق مبعىن خملوقلْ هنا خَ  ،وددُ رْ مبعىن مَ  ) دّ  ليس عليه أمرنا فهو رَ عمًال 
 أي اخللق كما بدأهم))  هيدُ عِ يُ  (( هو )) ثمكيف يبدئ الخلق   (( :قوله ، طيبهوقُ أي خملُ  ]11: [لقمان))اللهِ 

 :وقوله ،يعم كل الناسلي اخللق مبعىن املخلوق ال إشارة إىل أن  " أي اخللق كما بدأهم يقول: " املؤلفشوف  "
وا إليها مىت رُ اخللق ال ميكن أن ينظُ  ةَ إعادَ  ؟ ألن ملاذا ةً ي استئنافِ  اجلملةُ  تكونَ ر هو لِ قد  ))يعيده  ((هو  )) ثم ((

خملوقات  ننظر إىل مثًال  لكن ابتداء اخللق ميكن أن ينظروا إليه هذا ،؟ يوم القيامة يف املستقبلن إعادة اخللقتكو 
املؤلف  رَ اخللق ما ميكن فلهذا قد  ه لكن إعادةُ فُ ه نعرِ  إىل آخرِ وكيف تكُرب  اهللا عز وجل كيف تتوالد وكيف تتنامى

 )يبدئ(ها على عطفُ  ح فال يصِ  ))بدئ يُ  ((ا معطوفة على أ  إنسانٌ  مَ توه  يال ئَ لِ  )يعيده(هو  )مث( :هرمحه اهللا قولَ 
نعم  ،ةرَ ذ عَ تَـ اإلعادة مُ  كيفيةوهنا النظر لِ  ،دئ اخللق مث كيف يعيدهألنه لو كان معطوفة عليها لكان املعىن كيف يبْ 

ة ي نِ يْ شي على أا عَ علمية واملؤلف م مل أن تكونت لكم أا حيتَ ا ذكرْ أنَ  ))أولم يروا  (( :سبحانه وتعاىلقوله 
؟ ن غريه أليس كذلكبه مِ  مَ لِ ه وما عَ ل ما رآه اإلنسان بعينِ مَ شْ ألا تَ  ؛لالقلبية أمشَ  ر أن ؟ الظاهِ بالبصر أيهما أمشل

داخل  األخصّ  ألن  ؛ها على األمشلمها أمشل فاألوىل محلُ معنيني أحدُ  تْ اآلية إذا احتملَ  واعلم أن  ،أمشل افهي إذً 
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ها على األوىل حنملَ  عليه نقول إن و  ،داللتها بعضَ نا ا أخرجْ نَ على األخص فمعناها أنـ  تْ لَ خبالف ما إذا محُِ  ،فيه
السْمَع َواألَْبَصاَر  َجَعَل َلُكمُ (( :نعم كما قال اهللا تعاىل ا،ر وبالسمع أيضً بالبصَ  ُصلالعلمية اليت حت الرؤية

ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  (( :نعم وقوله ،الوعي لّ مع واألبصار طريق العلم واألفئدة حمَ الس )) َواَألْفِئَدةَ 
أي  " )) يرعلى اهللا يسِ (( ن اخللق األول والثاين مِ  ورَ املذكُ  )) ذلك إن ((  :"يقول املؤلف ]19: [العنكبوت))

ِإن َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اللِه َكَمَثِل آَدَم  (( :اهللا تعاىل أ قولَ رَ ل على اهللا واقْـ ابتداء اخللق سهْ  ))إن ذلك  (( سهل
 :هة لقولِ لَ هْ سَ  اق أيضً لْ ة اخلَ ادَ ل على اهللا إعَ هْ سَ  أمر ]59: [آل عمران))َخَلَقُه ِمْن تـَُراٍب ثُم قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن 

 وأعمّ  ]14: [النازعات))فَِإَذا ُهْم بِالساِهَرِة  ((فقط احدة ة و زجرَ  ]13: [النازعات))فَِإنَما ِهَي زَْجَرٌة َواِحَدٌة  ((
شيء اهللا ال رُ ة يأمُ دَ ر واحِ ون تأخ بدُ  ]50: [القمر))َوَما َأْمُرنَا ِإال َواِحَدٌة َكَلْمٍح بِاْلَبَصِر  (( :ن ذلك قوله تعاىلمِ 

يف  ))ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  (( :ولهنعم وق ،ح البصر وهذا دليل على كمال قدرته جل وعَال مْ مثل لَ  فيكون
نا نقول هلؤالء املنكرين للبعث فإن  ]27: [الروم)) َوُهَو الِذي يـَْبَدأُ اْلَخْلَق ثُم يُِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيهِ  ((ثانية  آيةٍ 

َولَِئْن  ((ين بابتداء اخللق ر ملنكرين املقِ الكالم ا : نعمونولُ قُ ؟ هم يَـ تُِقرون بأن اهللا خلقكم ابتداًء؟ ماذا يقولونهل 
ا أهون االبتداء أو اإلعادةين ذا الشيء نقول هلمر قِ مُ  ]87: [الزخرف)) َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَـُقوُلن اللهُ  ؟ : أمي

إىل  األصعب ال باعتبار ذلك منسوبً وأقول با ،نوَ ون األهْ رُ كِ نْ فكيف تقرون باألصعب مث تُـ  ،اإلعادة أهون :اجلواب
 ن باب أوىل أن فاإلعادة مِ  قّ وأشَ  دّ يسري عليه لكن نقول هلؤالء ما دام االبتداء أشَ  لّ كُ ال اهللا عز وجل ولكن ألن

واهللا ما خلقنا اهللا حنن  بتداء ألم ما يستطيعوا اإلنكار، ما يستطيعون يقولون:ون باالرّ لكن هم يقِ  ،وا ار تقِ 
اهللا عليهم  ج ذا احتَ هَ هذا ما ميكن يقولونه فلِ  .الولد يف رحم األم قَ الزوج هو الذي خلَ  ،ا أنفسنانَ ين خلقْ الذ

   " فكيف ينكرون الثاين ))ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيِسيٌر  (( :وقوله ،يقروا باإلعادةباالبتداء لِ 
ر منها هذه اآلية مع اليت قبلها رمبا يظهَ  ]20: [العنكبوت)) اْلَخْلقَ  ُقْل ِسيُروا ِفي اَألْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َبَدأَ  ((

 أولم يروا  (( األوىل إشكال ألن((  ِتقر وهنا يقول ،اهللا اخللق مث يعيده ئُ دِ بْ م يرون كيف يُـ ير هلم بأ: ))  ُقْل
 :نقول ،اهللا اخللق وا كيف بدأَ مُ م حىت اآلن مل يعلَ ي أ ضِ تَ قْ يَـ فَـ  )) ِسيُروا ِفي اَألْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلقَ 

 أَ ن كيف بدَ وْ م وإن كانوا يرَ اجلواب على ذلك أ  هم اهللا تعاىل نبيه أن يأمرَ  ه فأمرَ ونَ رُ هم قد ينكِ اهللا اخللق لكن
د الوحوش روا ما تلِ وا يف األرض انظُ امشُ  )) ُقْل ِسيُروا ِفي اَألْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلقَ  ((يف األرض  بالسريِ 

 اون أن نرى هلا خالقً ؟ بدُ كيف تـَْنَشأُ هذه األشياء  سبحانه وتعاىلاهللا  اتِ وقَ لُ انظروا إىل خمْ  احلشرات انظروا إىل
ن باب إلزامهم مبا الرؤية األوىل علمية مِ  ن ا إذا قلنا إمَ ي هم وال سِ ن باب إلزامِ نعم فهذا مِ  ،سوى اهللا عز وجل

بالبدن أو بالسري  ْري هل املراد الس  ))قل سيروا في األرض  (( :وقوله ،ه يف األرض بعد أن يسريوا فيهايشاهدونَ 
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ا ُكِتَب عن م أُ ري بقلبه فيقرَ ع على خملوقات اهللا وقد يسِ لِ ري ببدنه ويط اإلنسان قد يسِ ألن  ا؟ مها مجيعً بالقلب أو مها
غريها وأنت يف مكانك يف حجرتك وتكون قد  وأكتاب عن احليوانات  أ؟ رمبا تقرَ خملوقات اهللا أليس كذلك

 ا ويكون السري حينئذ بالقلباطامث اعلم أيضً  افهو شامل لألمرين مجيعً  ،لعت على ما يف مشارق األرض ومغار 
 رض كلها وهو غافل األ اجَ جَ فِ  اعتبار لو أن اإلنسان ماجَ بالقلب و  رٌ ع إذا مل يكن هناك سيْـ السري بالقدم ال ينفَ  أن

  ظ واعتبار نعم. ق يَـ بل البد أن يكون هناك تَـ  ان ذلك السري شيئً ما استفاد مِ 
  ؟  ....:الطالب

ألن اآلن لو نظرنا إىل السري ح هذا وهذا؛ يصلُ  ،وهو القلباللي هو حمله يف األرض بعلمه  اال يعترب سائرً : شيخال
به  دصَ قْ يُـ السري بالقدم إذا مل  بل إن  إشكال؟ بالقلب ما فيها بالقدما أكثر بالقْلب أم ه أمي يف األرض إىل واقعِ 

 أنه بالقلب إال  اريً سبه االعتبار عاد إىل كونه  دَ صِ فإذا قُ  ،د به االعتبارقصَ يُ  إذا ملمنه  ه ال فائدةَ ار فإن بَ االعتِ 
أولم يروا كيف  ((وباألول  )وا كيفرُ انظُ ( ناعندَ  )) فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلقَ  (( ،اجتمع السري بالقلب والقدم

ا أفعال متعدية فأين مفعوهلُ  )يروانظروا)و(ا( أن  ومعلومٌ  )) ؟اأ  
  ...: الطالب
يا  ،فعولاج إىل مه حيتَ ل الذي قبلَ ؟ الفعْ ؟! (كيف بدأ اخللق)؟ وكيف يـُْبِدُئ اهللا اخللقسيبويه أين أبناءُ  :الشيخ
أولم يروا كيف يبدئ اهللا  (( ق باالستفهام نعم مثًال ل عَ مُ  ا جاء االستفهام يـَُعلق الفعلذَ تفهام إِ ق باالسل عَ مُ  أْخَوان

هنا يف موضع نصب  )كيف(كلمة   ))قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق  (( ))الخلق ثم يعيده 
  يف أي باب ِمن أبواب النحو؟ مالكلفية ابن علينا هذا يف أ ر وقد مَ  ،عن العمل الفعلَ  ةٌ قَ ل عَ على احلال وهي مُ 

  : يف باب ظن الطالب
ُقْل ِسيُروا ِفي اَألْرِض  (( ،نعم إىل آخره "  وإن    اي مَ التعليق قبل نفْ  مِ زِ والتَ " : يف باب ظن وأخواا  الشيخ

  وأمام ". كمن كان قبلَ مَ لِ  ))فَاْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلقَ 
  


